
 

 

 

 نظام العدالة الجنائيةتقرير عن مشروع تعزيز مقدرات 

 حكام التصدي القانوني لجريمة االتجار بالبشرإلفي السودان 

 

لحقوق  صارخا   تشكل انتهاكا   التىالخطيره ائم ر جريمة االتجار بالبشر من الجرتعتب

العالم سواء كانت دولة  بالد  وهي جريمة تؤثر على كل ،االنسان الذي كرمه هللا تعالى

 وبحكم موقعه الجغرافي ليس استثناء من ذلك  .صد والسودان قمأو  معبر،مصدر

طبيعيا  للنزاعات نتاجا   ءتجي وأنهالميا  خصوصا عا هما  هذه الجريمة اصبحت إن بما 

عداد بأدفع والتى تالمصدر الدولية وكذلك الظروف االقتصادية في بلدان قليمية وألوااألهلية 

االتجار  لعصاباتيجعلهم عرضة  مر الذياألا امنا  كثر أ أماكن البحث عن الى كبيرة من الضحايا 

ن الضحية غالبا  ألمن الجرائم التى يصعب اثباتها  عتهايبطبما كانت هذه الجريمة ولو ،بالبشر

جبر أ أنه أو،  المقصد بالوعد بحياة افضل في دولة وذلك  ش ألغ وامايكون قد تعرض للخداع 

بااليذاء الجسدي  وأيق االرهاب والتهديد والوعيد طرعن  ماألجناة وذلك اء شخصية فاعلى أخ

 لىوأفقد ،  في غاية الصعوبة  ا  مرأف عليها ل التعرالذي يجع الفراد اسرته األمرو أ هسواء لنفس

م الترتيب مع منظمة تمعهد العلوم القضائية والقانونية هذا النوع من الجرائم اهتماما  خاصا  و

  التصديحكام إلفي مشروع تعزيز مقدرات النظام القانوني السوداني لبدء لالهجرة الدولية 

 المعهد بعدد من الشركاء .تجار بالبشر وذلك في إطار عالقة االلجريمة القانوني 

ضمت الورشة  حيث بمباني المعهد في هذا الخصوصالتدريبية  اقيمت العديد من الورش 

وزارة العدل  ،النيابة العامة  ،شملت السلطة القضائية والتى نفاذ القانون إختلف اجهزة مولى األ

في التدريب وكان الهدف من هذه الورشة  هاعاتبسيتم اوالشرطة حيث وضعت المعالم التى  ،

وجود حقيقة على ممن السياق القانوني ال ينبعخالص وطني  هو وضع دليل تدريبى سودانى 

 رض الواقع .أ



 

 

وبمتابعة بالخرطوم  بمساعدة من منظمة الهجرة الدولية وبدعم من سفارة المملكة المتحدة 

 لالدليل التدريبى واختيار عدد من منسوبى الحق مارشال تم تصميم  من الخبير الدولى فيليب 

من وراء لتدريب المدربين  وكان الهدف ثم تطبيقه في ورشة من العدلى من مختلف الهيئات و

 مؤهل للقيام بالتدريب مستقبال . وطني هو خلق كادر  ذلك 

ل ن بالمعهد حيث قام هؤالء المدربون بإنزال هذا الدليعقدت بعد ذلك ورشتان اخريتا

جهزة العدلية وكان دور الخبراء االجانب ينحصر إلعلى ارض الواقع وتدريب عدد من منسوبي ا

ن المدربين قد ألى إسير التدريب وقد كانت النتائج مذهلة ولعل ذلك يعود حسن  متابعةفقط في 

مثل هذا النوع من تم اختيارهم من ضمن الممارسين للعمل الجنائى ومن واقع خبرتهم في نظر 

 . جرائمال

الخرطوم حيث تم عقد ورشتين تدريبتين بكل من  بعد ذلك انتقل التدريب لخارج والية 

 والوالية الشمالية .، والية كسال 

من مختلف االجهزة متدرب  مائة استمر هذا المشروع لمدة تسعة اشهر كان نتاجه تدريب 

ن أذ ،إهم سمات هذا المشروع أالعدلية من القضاة ووكالء النيابة والشرطة ولعل ذلك كان من 

 مر الذى خلق قاسما  مشتركا  ألا .التدريب كان يتم لهذه االجهزة مجتمعة 

افكارهم وتجاربهم لتخرج  قحتلمكافحة الجريمة حيث تالالسبل  الناجعة في التفاهم حول 

كذلك فإن الكسب الذي تحقق من هذا المشروع يكمن في أنه اصبح لدينا ، الشكل المميز هذافي 

 .أحد عشر مدربا  متمكنا  قادرا  على حمل رسالة التدريب ونشرها في كافة الجهاة القانونية 

 

 

 

 



 

 

 المشروع يمكن تلخيصها في اآلتي :هم خصائص هذا أن إ

 حقل العدالة الجنائية داخل التدريبى محليا  من قبل خبراء ممارسين من تم تطوير المنهج  .1

يتماشى  تطويره بماأن يتم ثر الكبير في إلكان له ا دولية مماأجنبية وبمساعدة خبرات 

 مع خصوصية الواقع السوداني وتحدياته.

النيابة التعاون المستمر والمثمر بين اركان العدالة الجنائية حيث عمل القضاة ووكالء  .2

وحلها وتحديد نقاط االختالف  نهج التدريبي وتنقيح الم والشرطة جنبا  الى جنب في تطوير

 /السيدممثال  في  القضائية والقانونية معهد العلوم مباشر من شراف إب عليهابعد االتفاق 

قاضي  –مدير المعهد  د. سوسن سعيد محمد على وموالنا/ مختار محمد االمين مختار 

 .محكمة االستئناف ورئيس إدارة التدريب اضافة للخبراء  االجانب 

يقه على طبيام متصلة ثم قاموا بتأقام المدربون باختبار المنهج وتقيمه على مدى عشرة  .3

 .الالحقة نظرائهم في عدد من الورش التدريبية 

لديهم الخبرة الكافية بحكم  وطنيينمدربين و  ا  يلك منهجا  تدريبتن يماصبح السودان اآل .4

 مبالمهارات التى تمكنه متسلحين ممارستهم العملية واصبحوا 

من اقامة دورات تدريبية تستهدف شرائح اوسع من مثلث العدالة الجنائية االمر الذي حقق مفهوم 

 ) استدامة النتائج( .

عدد من الكتيبات  التى  كذلك فان من مخرجات المشروع باالضافة الى المنهج التدريبي اصدار

ركه في هذا النوع من امن مد ن يوسع  أ دراأى من ممارسي مهنة القانون أو لمن ألغنى عنها ،أل

 الجرائم وهي :

 ا  ن يكون مرجعأاالتجار بالبشر والذي قصد جريمة  كمة االتحري ومح في  كتيب السودان .1

ركان جريمة االتجار وكيفية تحكم أبالتعريفات وبدأ  كل مايتعلق بهذه الجريمة  ل ا  ميسر

وتهريب البشر وكيفية االتجار بالبشر تي ة بين جريمفوالتفر،تجار بالبشر في الضحايا 

 .التي تراعى عند اصدار العقوبة لى مرحلة المحاكمة والظروف المشددة إالتحري 



 

 

مكن الرجوع داة يأوهو ايضا  يعتبر  ،دليل موجهات رعاية وحماية االشخاص المتاجربهم  .2

لى إكما تشير   ،م الأبالبشر قد ارتكبت  االتجارذا كانت جريمة إما ة عرفمل اليهإ

 ا عند تطبيق القانون كما تلعب دورا  حيويا  فياإلجراءات واالساليب  التى يجب اتباعه

نها تضع أذ إورفع حسهم لحماية احتياجات الضحايا و الشهودنفاذ القانون إتوجيه اجهزة 

 .معايير عالمية تحترم حقوقهم قبل ، واثناء وبعد اإلجراءات المتعلقة بالدعوى 

 

 وهللا من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل .،،،،

 

 د. سوسن سعيد محمد على

 / معهد العلوم القضائية والقانونية عميد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تجار بالبشرإلبمكافحة اتقرير عن الدورات  المتعلقة 

 م2019 – م2018 - م2017  م والالعبمعهد العلوم القضائية والقانونية 

ورشة تطوير منهج التدريب لمشروع تعزيز قدرات النظام القضائي السوداني إلحكام  (1

في الفترة من   (IOM)بالبشر بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية التصدي القانوني لإلتجار

 م.11/5/2017ــــــــــ 8

 

 10 قضاة

 10 وكالء نيابة

معهد العلوم القضائية 

 والقانونية

5 

 6 الشرطة

 21 المجموع

 

دورة تدريبية لتعزيز قدرات نظام العدالة الجنائية إلحكام التصدي القانوني لإلتجار  (2

ــــ  23/7الفترة  من فى ،( IOM)  الدوليةبالتعاون مع منظمة الهجرة بالبشر 

 م.3/8/2017

 

 

 

 

 7 قضاة

 5 وكالء نيابة

 2 الشرطة

 1 باحث اجتماعي

 15 المجموع



 

 

دورة تدريبية لتعزيز قدرات نظام العدالة الجنائية إلحكام التصدي القانوني لإلتجار  (3

 م .21/9/2017ــ 17في الفترة من  ،( IOM)  الدوليةبالتعاون مع منظمة الهجرة  بالبشر

 

 6 قضاة

 6 وكالء نيابة

 1 وزارة العدل

 3 الشرطة

 2 نقابة المحامين

 18 المجموع

 

القانوني لإلتجار ظام العدالة الجنائية إلحكام التصدي دورة تدريبية لتعزيز قدرات ن (4

ـــ 22في الفترة من ( IOM)  الدوليةبالتعاون مع منظمة الهجرة بالبشر بوالية كسال 

 م.26/10/2017

 

 5 قضاة

 5 وكالء نيابة

 5 الشرطة

 1 ن االجتماعيةوالشؤ

 16 المجموع

 

 



 

 

دورة تدريبية لتعزيز قدرات نظام العدالة الجنائية إلحكام التصدي القانوني  لإلتجار  (5

 الدوليةبالتعاون مع منظمة الهجرة بالبشر بالوالية الشمالية دنقال 

 (IOM ) م .16/11/2017ـــ 12في الفترة من 

 

 5 قضاة

 5 وكالء نيابة

 6 الشرطة

 16 المجموع

 

لمحاكمة ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات منسوبي االجهزة العدلية فى التحقيق وا (6

بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  فى قضايا اإلتجار بالبشر

(UNODC))8فى الفترة من   )المكتب االقليمي للشرق األوسط وشمال افريفيا 

 م .11/4/2018ـــــ

 

 7 قضاة

 4 وكالء نيابة

 4 الشرطة

 15 المجموع

 

 

 



 

 

ورشة تخطيطية عن النظم واإلجراءات العدلية والشرطية المتعلقة بموضوعي  (7

 بالتعاون مع منظمة التعاون االلمانى التعرف على الضحايا وحماية الشهود

 (GIZ)  م  ،ومن توصياتها قيام دورة تدريب مدربين 7/5/2018ــــــــ 6ة من فى الفتر

 خالل شهر يوليو . بوالية كسال 

 

 2 قضاة

 1 وكالء نيابة

 2 الشرطة

معهد العلوم القضائية 

 والقانونية

4 

 9 المجموع

 

ورشة تدريبية متخصصة لوكالء النيابة حول مهارات المحاكمة في قضايا االتجار  (8

كتب )الم( UNDOC)بالبشر بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

 .م2018 /5/ 16 -13في الفترة من ،افريفيا( االقليمي للشرق األوسط وشمال 

 

 11 وكالء نيابة

القضائية معهد العلوم 

 والقانونية

2 

 13 المجموع

 

 



 

 

دورة تدريبية فى التحقيق والتحري قى قضايا اإلتجار بالبشر) تدريب اساسي للقضاة  (9

بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والضباط ( ووكالء النيابة 

(UNDOC ))ى الفترة فف القضاربوالية  )المكتب االقليمي للشرق األوسط وشمال افريفيا

 .م12/7/2018ـــــ9

 

 4 قضاة

 4 وكالء نيابة

 7 الشرطة

معهد العلوم القضائية 

 والقانونية

2 

 17 المجموع

 

دورة تدريبية فى التحقيق والتحري قى قضايا اإلتجار بالبشر) تدريب اساسي للقضاة  (10

بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكالء النيابة والضباط ( 

(UNODC)   ) فى الفترة من بوالية كسال )المكتب االقليمى للشرق االوسط وشمال افريقيا، 

 .م25/7/2018ـــ  22

 

 8 وكالء نيابة

 5 الشرطة

معهد العلوم القضائية 

 والقانونية

2 

 15 المجموع

 



 

 

بالتعاون  اإلجراءات القانونية فى قضايا االطفال ضحايا اإلتجار بالبشرورشة عمل حول  (11

 .م 1/8/2018____  30/7فى الفترة من  مع منظمة اليونيسيف ،

 8 قضاة

 7 وكالء نيابة

 9 الشرطة

المجلس القومي لرعاية 

 الطفولة

4 

 3 نقابة المحامين

 1 معتمدية االجئين

 32 المجموع

 

ورشة  تدريبية متخصصة بشأن جمع البيانات وكتابة التقارير الدولية حول قضايا (  12

 ة المعني بالمخدرات والجريمةبالتعاون مع مكتب األمم المتحد اإلتجار بالبشر فى السودان

(UNODC) ــــــــ  31/7فى الفترة من  وسط وشمال افريقيا () المكتب االقليمي للشرق األ

 م2/8/2018

 3 قضاة

 5 وكالء نيابة

 5 الشرطة

 2 المستشارون

 3 القضاء العسكري

جهاز االمن والمخابرات 

 الوطني

2 

 20 المجموع



 

 

 

في التحقيق ومحاكمة جرائم  ا  مكثف ا  إجتماع تقييم للمدربين الوطنيين الذين تلقوا تدريب (13

 ( .IOMبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ) بالبشر تجار إلا

 .م20/9/2018ـــــــ 18فى الفترة من 

 

 6 قضاة

 4 وكالء نيابة

 4 الشرطة

 14 المجموع

 

تجار ستخدام نصوص عرض العفو فى محاكمة قضايا اإلإصصة حول خورشة مت( 14

فى ( UNODC) بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  بالبشر

 م25/10/2018____  24الفترة من 

 

 6 قضاة

 6 وكالء نيابة

 6 الشرطة

 3 المستشارون

معهد العلوم القضائية 

 والقانونية

3 

 24 المجموع

 



 

 

قدرات منسوبي العدالة الجنائية ورشة تدريبية متخصصة حول مهارات التحري لتعزيز  (15

بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني قضايا اإلتجار بالبشر فى محاكمة الفى التحقيق و

) المكتب االقليمى للشرق االوسط وشمال افريقيا ( فى   (UNODC)بالمخدرات والجريمة 

 .م21/11/2018____ 18الفترة من 

 

 4 وكالء نيابة

 16 شرطة

 20 المجموع

 

ورشة تدريبية متخصصة حول مهارات التحري لتعزيز قدرات منسوبي العدالة  ( 16

بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة قضايا اإلتجار بالبشر فى محاكمة الالجنائية فى التحقيق و

وسط وشمال المكتب االقليمى للشرق األ)  (UNODC) المعني بالمخدرات والجريمة 

 .م28/11/2018____ 25فى الفترة من  (افريقيا 

 

 4 وكالء نيابة

 16 شرطة

 20 المجموع

 

 

 

 



 

 

 ورشة عمل حول دعم األطفال قضايا اإلتجار بالبشر بالتعاون مع منظمة اليونيسيف . ( 17

 م5/12/2018

 

وكالء  الشرطة القضاة

 نيابة

المجلس 

القومي 

لرعاية 

 الطفولة

معتمدية 

 الالجئين

اإلستخبارات 

 العسكرية

وزارة 

 الصحة

وزارة 

الرعاية 

 االجتماعية

جهاز االمن 

والمخابرات 

 الوطني

مجلس 

رعاية 

الطفولة 

والية 

 الخرطوم

 المجموع

3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 16 

 

دورة تدريبية فى التحقيق والتحري فى قضايا اإلتجار بالبشر  تدريب اساسى للقضاة ( 18

ووكالء النيابة بوالية البحر االحمر بالتعاون  مع مكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات 

وسط وشمال افريقيا ( فى الفترة من أل) المكتب االقليمى للشرق ا (UNODCوالجريمة ) 

 . 5/12/2018ــــــ  2

 

 8 قضاة

 8 وكالء نيابة

 16 المجموع

 

 

 



 

 

 

دورة تدريبية لتعزيز قدرات نظام العدالة الجنائية إلحكام التصدي القانوني لإلتجار ( 19

بالتعاون مع مكتب االمم المتحدة المعنى بالمخدرات  بالبشربوالية الجزيرة ) مدينة ود مدني( 

،فى الفترة من وسط وشمال افريقيا ( المكتب االقليمى للشرق األ ((UNODCوالجريمة )

 م.31/1/2019ــــ  27

 

 5 قضاة

 5 وكالء نيابة

 5 الشرطة

 15 المجموع

 

 

ورشة تدريبية متخصصة حول مهارات التحري والمحاكمة فى قضايا اإلتجار بالبشر  (20

مم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع مكتب األبوالية القضارف 

(UNODC)) وسط وشمال افريقيا (المكتب االقليمى للشرق األ،                              

 م.31/1/2019ــــ  29فى الفترة من 

 

 8 وكالء نيابة

 

 



 

 

ورشة تدريبية متخصصة حول مهارات التحري والمحاكمة في قضايا اإلتجار بالبشر  (21

(        UNODCبالمخدرات والجريمة )مم المتحدة المعنى بوالية كسال بالتعاون مع مكتب األ

 م 2/2019/ 14ــــ  11، فى الفترة من وسط وشمال افريقيا (المكتب االقليمى للشرق األ  (

 

 4 وكالء نيابة

 16 الشرطة

 20 المجموع

 

 

ورشة تدريبية متخصصة حول جمع البيانات وكتابة التقارير الدولية حول قضايا  (22

مم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع مكتب األإالتجار بالبشر فى السودان 

(UNODC)) ـــ  4، فى الفترة من وسط وشمال افريقيا (المكتب االقليمى للشرق األ

 م.6/2/2019

 

 7 قضاة

 6 نيابةوكالء 

 1 الشرطة

 1 المستشارين

 15 المجموع

 

 

 



 

 

 

ورشة تدربيبة متخصصة حول مهارات التحري والمحاكمة فى قضايا اإلتجار بالبشر  (23

بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية  الية شمال دارفور) مدينة الفاشر(فى السوان بو

(IOM،)  م .2/2019/ 27ــــ  24فى الفترة من 

 

 5 قضاة

 5 وكالء نيابة

 5 الشرطة

 15 المجموع

 

 

ورشة تدريبية متخصصة حول مهارات التحري والمحاكمة فى قضايا اإلتجار بالبشر  (24

بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية فى السودان بوالية غرب دارفور)مدينة الجنينة ( 

(IOM ) م .6/3/2019ـــ  3فى الفترة من 

 

 5 قضاة

 5 وكالء نيابة

 5 الشرطة

 15 المجموع

 

 



 

 

ورشة تدربيبة متقدمة حول المحاكمة الصورية لتعزيز قدرات منسوبي العدالة الجنائية   (25

بالتعاون مع مكتب االمم فى التحقيق والمحاكمة فى قضايا اإلتجار باالشخاص فى السودان 

وسط وشمال المكتب االقليمى للشرق األ ((UNODCالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة )

 ،افريقيا (

 م .3/2019/ 21ـــ  17فى الفترة من 

 

 8 وكالء نيابة

 16 الشرطة

 24 المجموع

 

دورة تدريب مدربين لتعزيز قدرات نظام العدالة الجنائية ألحكام التصدي القانوني  (26

بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية   بوالية غرب دارفور)مدينة الجنينة ( لإلتجار بالبشر

(IOM ) م .15/9/2019ـــ  7فى الفترة من 

 

 5 القضاة

 5 وكالء النيابة

 5 الشرطة

 15 المجموع

 

 



 

 

دورة تدريب مدربين لتعزيز قدرات نظام العدالة الجنائية ألحكام التصدي القانوني  (27

بالتعاون مع منظمة الهجرة وسنار  ) مدنية الدمازين ( النيل االزرقبواليتي  لإلتجار بالبشر

 م26/9/2019ـــ  22فى الفترة من  ( ،IOMالدولية )

 

 5 القضاة

 5 وكالء النيابة

 5 الشرطة

 15 المجموع

 


